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ક��સેના તટુવામા ંક��સેના જ નતે�ૃવની િન�ફળતા અનેક��સેના તટુવામા ંક��સેના જ નતે�ૃવની િન�ફળતા અનેક��સેના તટુવામા ંક��સેના જ નતે�ૃવની િન�ફળતા અનેક��સેના તટુવામા ંક��સેના જ નતે�ૃવની િન�ફળતા અને    આતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર હોય છેઆતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર હોય છેઆતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર હોય છેઆતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર હોય છે....    
તમેા ંભાજપન ેદોષ દેવો યો'ય નથીતમેા ંભાજપન ેદોષ દેવો યો'ય નથીતમેા ંભાજપન ેદોષ દેવો યો'ય નથીતમેા ંભાજપન ેદોષ દેવો યો'ય નથી. . . . ----    ભરત પ(ંયાભરત પ(ંયાભરત પ(ંયાભરત પ(ંયા    

----------------------------------------------------------------------------    

ક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ે““““દુઃખે છે પટે અન ેકુટે છે માથુંદુઃખે છે પટે અન ેકુટે છે માથુંદુઃખે છે પટે અન ેકુટે છે માથુંદુઃખે છે પટે અન ેકુટે છે માથું””””    
----------------------------------------------------------------------------    

““““નવરા.ીનવરા.ીનવરા.ીનવરા.ી” ” ” ” એ દેશએ દેશએ દેશએ દેશ    ----    િવદેશમા ંિવદેશમા ંિવદેશમા ંિવદેશમા ંગજુરાતની સા1ંકૃિતક ઓળખ બની છેગજુરાતની સા1ંકૃિતક ઓળખ બની છેગજુરાતની સા1ંકૃિતક ઓળખ બની છેગજુરાતની સા1ંકૃિતક ઓળખ બની છે....    
નવરા.ી એ શિ3તનવરા.ી એ શિ3તનવરા.ી એ શિ3તનવરા.ી એ શિ3ત    ----    ભિ3તભિ3તભિ3તભિ3ત,,,,    આ4યાિ�મકઆ4યાિ�મકઆ4યાિ�મકઆ4યાિ�મક,,,,    ઉ�સાહ અને ઉ�સવનુ ં6િતક છેઉ�સાહ અને ઉ�સવનુ ં6િતક છેઉ�સાહ અને ઉ�સવનુ ં6િતક છેઉ�સાહ અને ઉ�સવનુ ં6િતક છે....    

----------------------------------------------------------------------------    

ક��સે જેક��સે જેક��સે જેક��સે જે....એનએનએનએન....યુયુયુયુ....મા ંદેશિવરોધીમા ંદેશિવરોધીમા ંદેશિવરોધીમા ંદેશિવરોધી,,,,    માનવતા િવરોધી અન ેમાનવતા િવરોધી અન ેમાનવતા િવરોધી અન ેમાનવતા િવરોધી અન ેસ1ંકૃિત િવરોધી કાય89મોનો ક��ેસ િવરોધ કરતુ ંનથી અન ેઅહ:યાસ1ંકૃિત િવરોધી કાય89મોનો ક��ેસ િવરોધ કરતુ ંનથી અન ેઅહ:યાસ1ંકૃિત િવરોધી કાય89મોનો ક��ેસ િવરોધ કરતુ ંનથી અન ેઅહ:યાસ1ંકૃિત િવરોધી કાય89મોનો ક��ેસ િવરોધ કરતુ ંનથી અન ેઅહ:યા    
‘‘‘‘નવરા.ીનવરા.ીનવરા.ીનવરા.ી’’’’માં ક��સે િવરોધ કરીન ેિવવાદ ઊભો કરવાની કોિશશ કરે છેમાં ક��સે િવરોધ કરીન ેિવવાદ ઊભો કરવાની કોિશશ કરે છેમાં ક��સે િવરોધ કરીન ેિવવાદ ઊભો કરવાની કોિશશ કરે છેમાં ક��સે િવરોધ કરીન ેિવવાદ ઊભો કરવાની કોિશશ કરે છે....    

------------------- 

ગુજરાત ભાજપ �દેશ �વકતા�ી ભરત પં�યાએ એક િનવેદનમાં જણા$યંુ હતંુ કે, ક'(ેસના �મુખ�ીએ ભાજપ પર 
આ+ેપ કરતાં પહેલા મુર-બી�ી માધવ0સહભાઈએ જ2મ3દવસ િનિમ4ે જે સલાહ આપી છે તેને 6યાનમાં લેવી જોઈએ. 
તેઓ�ીએ 8પ9 કીધંુ છે.    ““““જૂના નતેાઓનુ ં 1થાન લઈ શકે તેવા ં કોઈનતેા હાલ ક��ેસમા ં દેખાતા ં નથીજૂના નતેાઓનુ ં 1થાન લઈ શકે તેવા ં કોઈનતેા હાલ ક��ેસમા ં દેખાતા ં નથીજૂના નતેાઓનુ ં 1થાન લઈ શકે તેવા ં કોઈનતેા હાલ ક��ેસમા ં દેખાતા ં નથીજૂના નતેાઓનુ ં 1થાન લઈ શકે તેવા ં કોઈનતેા હાલ ક��ેસમા ં દેખાતા ં નથી” ” ” ” અને ““““કો�સે ે 6@ના કો�સે ે 6@ના કો�સે ે 6@ના કો�સે ે 6@ના 
6Aનોમા ં 4યા6Aનોમા ં 4યા6Aનોમા ં 4યા6Aનોમા ં 4યાન આપવુ ં જોઈએન આપવુ ં જોઈએન આપવુ ં જોઈએન આપવુ ં જોઈએ””””.... આ ટકોરમાં જ 8પ9 થાય છે કે, હાલની ક'(ેસની નેતાગીરી નબળી છે અને ક'(ેસ મા= 
આંતરીક જૂથબંધીમાં કાય?રત છે. �@ના �Aનોમાં અને �@લ+ી કાય?Bમોમાં 6યાન આપતી નથી. 

�ી પં�યાએ જણા$યંુ હતંુ કે,  ક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ેક��સેની નતેાગીરીન ે ““““દુઃખે છે દુઃખે છે દુઃખે છે દુઃખે છે પટે અન ે કુટે છે માથુંપટે અન ે કુટે છે માથુંપટે અન ે કુટે છે માથુંપટે અન ે કુટે છે માથું””””    ક��સેના તટુવામા ં ક��સેના જ ક��સેના તટુવામા ં ક��સેના જ ક��સેના તટુવામા ં ક��સેના જ ક��સેના તટુવામા ં ક��સેના જ 
નતે�ૃવની િન�ફળતા અને આતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર છેનતે�ૃવની િન�ફળતા અને આતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર છેનતે�ૃવની િન�ફળતા અને આતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર છેનતે�ૃવની િન�ફળતા અને આતંરીક જૂથબંધી જવાબદાર છે. . . . તેમાં ભાજપને દોષ દેવો યો'ય નથીતેમાં ભાજપને દોષ દેવો યો'ય નથીતેમાં ભાજપને દોષ દેવો યો'ય નથીતેમાં ભાજપને દોષ દેવો યો'ય નથી. . . . ક'(ેસ ૨૧ રાજયોમાં હતી 
�@િવમુખથી હવે મા= ૪ રાDયોમાં રહી છે. ગુજરાતમાં જનતાના આિશવા?દ અને જનમતથી સતત છEઠીવાર ભાજપ િવજયી 
બ2યુ છે. તેનાં પછી દરેક પેટાચૂંટણીમાં ભાજપનો ભ$ય િવજય થયો અને હવે પંચાયતોના હોHેદારોની ચૂંટણીમાં ક'(ેસના નેતાઓ, 
ચુંટાયેલ �િતિનધીઓ ક'(ેસની નેતાગીરીથી નારાજ થઈને ક'(ેસ િવમુખ થતાં @ય છે ક'(ેસે ૭ IJલા પંચાયત. અને લગભગ 
૨૮ જેટલી તાલુકા પંચાયત ગુમાવીને ક'(ેસ પોતાનાં ભારથી જ તુટી રહી છે Kયારે ભાજપ ઉપર ખોટા આ+ેપો કરવાને બદલે 
પોતાની પાટMમાં 6યાન આપે. 

�ી પં�યાએ જણા$યંુ હતંુ કે, નવરા=ી વેકેશનએ વાલીઓ અને િવNાથMઓની લાગણી - માંગણી હતી. તમામ 
યુિનવOસટીઓ પણ કુલપિતઓની બેઠકમાં િનણ?ય કરી એકેડેમીક કેલે2ડરમાં $યવ8થા કરેલ છે. ભણતરના 3દવસો બગડવાના નથી. 
“નવરા=ી” એ દેશ - િવદેશમાં ગુજરાતની સાં8કૃિતક ઓળખ બની છે. નવરા=ી એ શિTત-ભિTત, આ6યાિKમક, ઉKસાહ અને 
ઉKસવનું �િતક છે. લોકો શરીર - મન - Uદયથી નવદુગા?ની આરાધના કરતાં હોય છે. 

ક'(ેસ હંમેશા દેશની સં8કૃિત, પરંપરા અને સVયતાની િવWXધમાં જ રહીને િવવાદ ઊભો કરવાનો કેમ �યાસ કરે છે તે 
સમ@તંુ નથી. ક'(ેસ જે.એન.યુ.માં દેશિવરોધી, માનવતા િવરોધી અને સં8કૃિત િવરોધી કાય?Bમોનો ક'(ેસ િવરોધ કરતંુ નથી અને 
અહZયા ‘નવરા=ી’ વેકેશનનો ક'(ેસ િવરોધ કરીને િવવાદ ઊભો કરવાની કોિશશ કરે છે. ક'(ેસ ““““િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ””””નો િવરોધ કરે, ક'(ેસ 
““““નમ8દાનમ8દાનમ8દાનમ8દા””””નો િવરોધ કરે અને હવે ક'(ેસ ““““નવરા.ીનવરા.ીનવરા.ીનવરા.ી””””નો પણ િવરોધ કરે છે Kયારે ગુજરાતની યુવાશિTત અને મિહલાશિTત ક'(ેસની 
આ નકારાKમકતાને જોઈ રહી છે. આગામી સમયમાં ક'(ેસને તેનો જડબાતોડ જવાબ આપશે તેવો િવAવાસ �ી પં�યાએ $યTત 
કય] હતો. 
 

 (ડૉ. હષ?દ પટેલ)    
�દેશ ક2વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


